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Kjære veisøker
Karrieresenter Hedmark tilbyr karriereveiledning
til voksne over 19 år, som læringsressurser, digitale
verktøy, åpne kurs og individuelle samtaler.
Mange blir stresset av å skulle finne svar på hva slags utdanning eller jobb
som er det riktige valget på lang sikt. Hva slags informasjon bør man legge til
grunn for karrierevalg? Bør man ta mest hensyn til behovene i arbeidsmarkedet
eller sine egne interesser og verdier?
Dette heftet har vi laget for å dele karrierekunnskapen vår. Vi har som mål at du
som bruker tjenestene våre lykkes med utdanning og arbeid. Derfor inneholder
dette heftet en blanding av informasjon, verktøy og nyttige lenker, og kan brukes
både som en guide på veien til arbeid og som læringsressurs i karriereveiledning.
Se også vår nettside karrierehedmark.no for mer informasjon.
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Hva er karriereveiledning?
Livet er en serie av valg

Usikkerhet er en styrke

Vi har alle en plass i samfunnet, og påvirkes av andre
mennesker og tilfeldigheter. Endringer skjer raskere i
arbeidslivet enn før. Dette påvirker arbeidsmarkedet i alle
bransjer, hva slags kompetanse arbeidsgivere har behov
for og jobbmulighetene dine.

Vårt utgangspunkt er at usikkerhet er en styrke. Å være i
tvil, lete etter svar og veie alternativer opp mot hverandre
er forutsetninger for å lære. For å gjøre gode valg må du
være åpen for at det kan være andre og bedre veier til ditt
neste mål. Du lærer å navigere gjennom livet og karrieren
din ved å oppdage, ordne, fokusere og forstå alternative
retninger. Derfor er det bra at du har kommet i gang, og vi
er glad for at vi får veilede deg videre i karrieren din.

Er du overveldet av alle mulighetene du har? Er du usikker
på hva slags jobb du ønsker, hvilke arbeidsgivere som
kan være interessert i kompetansen din eller hvordan du
best når frem til dem? Leter du etter noe å gjøre ved siden
av skole eller studier som gir deg avveksling og erfaring?
Har du søkt mange jobber allerede, uten napp? Har du
vært til intervju, men ikke nådd helt opp fordi du synes
det er vanskelig å knytte dine egenskaper og erfaringer
til arbeidslivets krav?
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I Karrieresenter Hedmark ser vi på karriere som en
serie av valg vi må gjøre gjennom hele livet. Du både kan
og må gjøre nye valg med jevne mellomrom, for å utvikle
deg og være en del av arbeidslivet. Vi fokuserer på hva som
skal til for at du kan fortsette å lære, slik at nye karrieremuligheter åpner seg.

Hvem er du, og hva kan du?
Å kjenne deg selv er et godt utgangspunkt for å vurdere
hva som er gode karrierevalg for deg, men det kan være
vanskelig å sette ord på egne personlige egenskaper.
Hvordan du ser på deg selv kan skille seg fra hvordan de
rundt deg opplever deg.

Her ser du det verktøyet vi bruker i karriereveiledning til
å kartlegge kompetanse. Vi har satt opp kartleggingsskjemaet som en oppgavetekst. Det ligger også en mal
på vår nettside om du vil jobbe med kartlegging selv.
Finn malen på karrierehedmark.no

Konkretiser motivasjonen din

For å få jobben du vil ha, må du overbevise arbeidsgiver
om at du kan utføre oppgavene i stillingen, og at du er
motivert for å gjøre en god jobb.

Utdanning (formalkompetanse)

Erfaring (realkompetanse)

Hva slags utdanning, opplæring eller kurs har du
gjennomført?

Hva slags erfaring har du?

Hvis du skal søke jobb trenger arbeidsgiver å
vite om det er sannsynlig at du vil mestre den
nye jobben. Erfaring fra frivillig arbeid, omsorg
for barn eller praksisplass kan være like relevant
som erfaring fra lønnet arbeid. Om du har hatt
flere jobber samtidig forteller det også mye om
arbeidskapasiteten din.

Ta med alt du kan komme på. Gå gjennom hvert
punkt på listen din. Hva lærte du konkret? Hva var
de viktigste fagene for deg? Hva gjorde du praktisk
for å gjennomføre opplæringen?
Skole, utdanning og kurs gir ikke bare fagkunnskaper. Du lærer også å lære.
Hvordan lærer du selv best?

Motivasjon

Hva vil overbevise arbeidsgiver om at du kommer til å
troppe opp på jobb hver dag,
full av pågangsmot?

Personlige egenskaper

Hvordan er du som person?
Tenk på en person som kjenner deg godt, men
som du ikke er i familie med. Hvis en arbeidsgiver
spurte denne personen om å fortelle om hvordan
du er, hva tror du vedkommende ville sagt?
Hvilke egenskaper ville han eller hun fokusert på
som de viktigste sidene ved deg?
Tenk på konkrete situasjoner hvor dere har vært
sammen, og disse sidene ved deg har kommet
frem. Dette er gode eksempler å bruke i jobbsøknad og –intervju.

Ferdigheter

Hvis du skal søke på jobb trenger arbeidsgiver
å vite hva slags oppgaver du er i stand til å utføre.
Se på utdanningen og erfaringen din. Er det konkrete
arbeidsoppgaver du har hatt som du opplever
at du mestret godt?
Tenk på hva du gjør på fritiden. Har du andre
ferdigheter som også kan brukes i jobbsammenheng?
Lag en liste med setninger som begynner med
«Jeg kan…», «Jeg er flink til…» eller «Jeg klarer å…»
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Hvor vil du?
Dine jobbmuligheter øker når du:
• kan forklare hva din kompetanse er
• utvider ditt geografiske nedslagsfelt i jobbsøkingen
• bruker det utvidede nettverket ditt
• søker flere typer jobber innenfor ulike bransjer

Mulighetsrommet

Geografi

Bransje

Muligheter

Nettverk
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Kompetanse

Utvid nedslagsfeltet ditt
Hvor stort er nedslagsfeltet ditt når du leter etter jobber?
Visste du at ved å øke reiseveien din, blir antall treff på
ledige jobber mye høyere? Innlandet er mer sentralt enn
mange tror.
•

•

Fortell nettverket ditt at du er på jakt etter jobb! Det
har ingenting å si om det er stort eller lite. Bruk det
nettverket du har.

•

Spør om de kjenner til noen med behov for din
kompetanse.

•

Det er ikke nødvendigvis bare ditt eget nettverk som
kan føre til jobb. Nettverket til de du kjenner kan
være minst like viktig, både som kilde til informasjon
om arbeidsmarkedet, og om ledige jobber.

•

Vær en kreativ nettverksbygger. Jobbmuligheter kan
dukke opp når du minst venter det.

Kartlegg nettverket ditt og få en oversikt over hvem
som har kontakter hvor.

I hele Norge er det
denne måneden
17 231 ledige stillinger

Reisetid: ca 1 time
362 ledige stillinger

Reisetid: ca 1,5 time
5752 ledige stillinger
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Nettverkskartlegging
For å få oversikt over nettverket ditt kan det være nyttig
å få det ned på papir. Tenk at du selv er i sentrum av nettverkskartet ditt.

3. Ditt utvidede nettverk

I den ytterste sirkelen skriver du opp arbeidsfelt hvor din
kompetanse er relevant. Velg gjerne ut de områdene du
har sterkest motivasjon for å jobbe med. Når du jobber
videre med å kartlegge nettverket ditt, kan du dele det
inn i disse områdene.

I den neste sirkelen kan du kartlegge personer som
mennesker i det nærmeste nettverket ditt lett kan ringe
eller oppsøke. Det kan være en god idé å sette seg ned
og snakke med venner og bekjente om hvem de har gode
relasjoner til, og om de kan tenke seg å introdusere deg
for noen du ikke kjenner fra før. Menneskene i denne nye
sirkelen kan også være gode kilder til ny kunnskap, både
om arbeidsfeltet og mennesker det kan være nyttig å
snakke med, slik at nettverket ditt vokser.

2. Ditt personlige nettverk

Verden er ikke stor

Ditt personlige nettverk er personer du kjenner godt,
og lett kan ringe eller oppsøke, og som du opplever at
du har en nær relasjon til. Når du bruker nettverket ditt
til å fremme karrieren din, kan det være like nyttig å få
ny kunnskap om et arbeidsfelt som konkrete jobbtips.
Sorter hvilke personer du kjenner som har kunnskap om
eller nettverk i arbeidsfeltene du er interessert i.

Det er gjort mange eksperimenter for å finne ut hvor tett
verdens befolkning er knyttet sammen i sosiale nettverk,
for eksempel ved å sende e-post, brev eller pakker fra
en person til en ukjent via deres felles nettverk. Funnene
varierer, men det ser ut til at de fleste mennesker i verden
er bundet sammen av et nettverk på mindre enn ti ledd.
Mange forskere tror også at informasjonsteknologi gjør
disse relasjonene tettere. Heldige sammentreff kan spille
en stor rolle i menneskers karriereutvikling. Om du vil
fortsette å utvide nettverket ditt systematisk, er det en
god idé å være villig til også å dele din kunnskap
og ditt nettverk med andre. Du kan aldri vite
hvem som gir deg din neste store karrieremulighet.

1. Dine karrieremuligheter

1. Dine karrieremuligheter
3. Ditt utvidede nettverk
2. Ditt personlige nettverk
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Hvordan når du målene dine?
Livslang læring gir større jobbsikkerhet

Finn din nye utdanning med
utdanning.no

Mange utviklingstrekk i samfunnet påvirker arbeidsmarkedet. Noen jobber vil forsvinne, nye vil dukke opp, og
dette vil skje i alle bransjer. Derfor må vi alle regne med å
skifte jobb og øke kompetansen vår flere ganger i løpet
av karrieren. Dette er livslang læring.

Du vil gjøre mange valg i løpet av arbeidslivet, og
noen av dem vil handle om kompetansebygging. På
utdanning.no finner du mange nyttige verktøy for å planlegge din karriere. Nettsiden er offentlig og kvalitetssikres jevnlig, så her vil du kunne finne god og oppdatert
informasjon til enhver tid.

Det kan være vanskelig å vurdere hva slags utdanning
som er smart, når mange av fremtidens jobber ikke er
skapt ennå. Arbeidslivet er også en god læringsarena,
og gir mulighet til både å lære og å utvikle ny kunnskap
sammen med andre. Utdanning er verdifullt, men ikke
eneste vei til jobb.

Vet du hva du vil jobbe med, men ikke hva slags kompetanse jobben krever?
• Bruk utdanning.no. Her finner du yrkesbeskrivelser,
hva som kreves av utdanning og andre nyttige
verktøy.
•

Søk opp stillingsutlysninger på nav.no og se hva
arbeidsgiver spør etter. Dette gir viktig informasjon
om hva du bør lære for å stille sterkere som arbeidssøker.

•

Det finnes også mange muligheter for å formalisere
kompetanse du allerede har fra arbeidslivet. På
utdanning.no finner du også oversikt over hvem som
kan veilede deg.
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Slik finner du jobbene
Vær en kreativ jobbsøker og kombiner gjerne flere framgangsmåter for å finne arbeid. Bruk av flere arenaer og
kanaler øker dine muligheter til å møte fremtidige arbeidsgivere. Her følger noen av de viktigste veiene til jobb.

Ledige stillinger
•

Den viktigste nettportalen for å finne utlyste
stillinger, og jobbsøkertips er nav.no

•

Abonnér på stillinger på nav.no, andre stillingsdatabaser, jobbapper og bedrifters nettsider

•

Registrer deg hos NAV og ulike bemanningsselskaper slik at arbeidsgivere kan kontakte deg.

•

Ikke alle stillinger lyses ut, så driv gjerne oppsøkende virksomhet og ta kontakt med bedrifter
direkte. Oversikt over yrkesbeskrivelser og bedrifter
finner du på utdanning.no

Søk flere typer jobber innen
samme bransje eller fagområde
Mange jobber kan ha likt innhold, og kreve samme kompetanse, selv om de har ulik stillingstittel eller er i forskjellig bransje. Jobbkompasset på utdanning.no kan både
brukes for å finne jobber du er interessert i og andre
jobber som ligner i innhold eller kompetansekrav.

Vikariater og deltidsjobber

Midlertidig jobb er en god mulighet til å «få en fot innenfor» og fører ofte til forlengelser eller fast ansettelse.
Du får også arbeidserfaring og holder kontakten med
arbeidslivet. Det er lettere å få ny jobb når du allerede er i
jobb. Let aktivt etter deltidsjobber og vikariater i stillingsdatabaser, butikkvinduer, aviser og bransjeblader.
• Sjekk hvilke bransjer og type stillinger de ulike
bemanningsselskapene jobber med. Registrer deg,
og følg opp med å be om en jobbsamtale.
•

Stikk innom bemanningsselskapet jevnlig. Dette viser
vilje og motivasjon, samtidig som de lettere husker
deg når det kommer inn et passende oppdrag.

•

Gjør flere ting samtidig! Ta vikarjobber og deltidsoppdrag, samtidig som du fortsetter jobbsøkingen. Da
har du anledning til å opparbeide deg den erfaringen
som kanskje skal til for å få jobben du ønsker deg.
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Pendle eller flytte?

I noen bransjer er det større arbeidsmarked i andre landsdeler. Om du er villig til å pendle eller flytte, kan du få
nyttig erfaring som øker sjansene for drømmejobben.
Mange bedrifter har gode løsninger for pendlere.

Jobb i utlandet

Jobb i utlandet gir deg unik og nyttig arbeidserfaring
som kan skille deg fra andre arbeidssøkere. Du kan bli
sett på som en uredd person og en motivert og engasjert
arbeidstaker som kan være akkurat det en arbeidsgiver
er ute etter.
• Du finner ledige stillinger i EØS og i resten av verden
på nav.no
•

I publikasjonen «Er du klar til å ta spranget?» (Ready
to make the move?) finner du nyttig informasjon om
hva som er særegent når du søker jobb i de ulike
landene på EU-portalen. Se også tips og råd om
jobbsøk i utlandet på Nav.no.

•

Ønsker du å jobbe innen utviklingsarbeid eller bistand kan du finne ledige stillinger på global.no

•

Er du mellom 18-35 år kan du også lese mer om jobb
i utlandet på unginfo.oslo.no. Ønsker du sommerjobb
i et annet land i Norden kan du finne mer informasjon og søknadsskjema på nordjobb.org. Og er du
mellom 18 og 35 år kan du gjennom EUordningen
Din første EURES-jobb, få støtte til å reise til intervju
i utlandet, til flytteutgifter, til opplæring som språkkurs, og til anerkjennelse av dine kvalifikasjoner.

NB: Husk å orientere deg på Nav vedrørende hvilke folketrygdrettigheter du eventuelt beholder eller mister som
arbeidstaker i utlandet.

Sosiale medier

Mange bedrifter benytter sosiale medier når de rekrutterer
nye ansatte. Følg bedrifter og fagmiljøer du er interessert i. Da kan du se hvordan bedrifter presenterer seg,
følge fagpersoner i bransjen, fange opp nyttige tips og se
muligheter som du kanskje ikke hadde tenkt deg.
Gjennom det du gjør på nett viser du fram personligheten, ferdighetene og verdiene dine. I sosiale medier
kan du vise frem interesser, erfaringer og samfunnsengasjement på en annen måte enn i din CV og søknad.

Tips for sosiale medier
›› Google deg selv med jevne mellomrom. Husk at
arbeidsgiver ofte vil legge inn et googlesøk med
ditt navn. Sjekk hva som kommer opp slik at du har
kontroll på hva en arbeidsgiver vil kunne komme
til å se. Kommer det treff opp som du ikke ønsker,
ta grep for å få fjernet dem. Få tips om hvordan;
slettmeg.no

Du legger også igjen spor fra din digitale aktivitet. Mange
aktører samler inn informasjon om deg for å kunne
skreddersy budskap de vil formidle til deg. Arbeidsgivere
bruker ofte slike data ved rekruttering og ansettelse.
Å vise verdigrunnlaget ditt tydelig er positivt i jobbsøkerprosessen. En god regel er å ikke si noe nett som
du ikke kan stå for i virkeligheten. Det å være oppriktig og
seriøs vil gi deg troverdighet. Engasjer deg i diskusjoner
m temaer du er opptatt av, hvor du kan vise kompetansen din til mennesker som kan få betydning for din
karriere. Ved å vise at du er på jakt etter jobb og oppfordre kontaktene dine til å dele innlegget utvider du ditt
nettverk. Husk også å ha et bevisst forhold til hvordan
du fremstår digitalt. Er det for eksempel andre som har

›› Vær bevisst på hva du skriver, kommenterer, legger ut
og på hvilke apper du har brukerkonto. Husk at digital
informasjon er søkbar i mange år etter publisering.
›› Ha godt nettvett og sikre dine kontoer mot misbruk.
Få tips om hvordan; nettvett.no

publisert eller «tagget» deg i bilder eller saker som du ikke
står for, eller som ikke er i tråd med ditt verdigrunnlag,
vil det være lurt å be dem fjerne det. Eller har du mistet
hodet i en diskusjon på sosiale medier og skrevet noe du
ikke burde? Bruk godt nettvett!

Passer jobben for deg?
Forstå stillingsannonsen

Å forstå teksten i stillingsannonsen er det viktigste utgangspunktet for å vurdere om du passer til jobben, og å skreddersy din CV og skrive en målrettet jobbsøknad. Les den nøye.
Dersom det er uklart hvilke arbeidsoppgaver som ligger til
stillingen, eller arbeidsgiverens behov for kompetanse ikke
kommer tydelig nok fram, er det smart å ta kontakt med
arbeidsgiveren før du skriver en jobbsøknad.
Det første du må vurdere er arbeidsoppgavene som ligger
til stillingen. Er du selv overbevist om at du kan løse de
fleste av oppgavene med den kompetansen du har?
Arbeidsgiver bestemmer hvem som skal bli ansatt i stillingen, og det er ikke alltid nødvendig å ha kompetanse
på alle områdene det spørres om i stillingsannonsen.
Men jo flere av arbeidsoppgavene du kan løse, jo mer
relevant er du som kandidat.
Det andre du må vurdere er om du tilfredsstiller de formelle
kravene i stillingen. Krever yrket noen autorisasjon eller
godkjenning? Må du ha førerkort eller politiattest? I noen
yrker stilles det strengere krav enn i andre. Dersom du ikke
oppfyller de formelle kravene, har du ikke lov til å utøve
yrket, selv om du er i stand til å utføre oppgavene som
ligger i stillingen. Da kan ikke arbeidsgiver ansette deg.

Det tredje du må vurdere er om du mener de overordnede målene og verdiene til arbeidsgiver er i tråd med
dine egne og din egen motivasjon. Dersom du selv ikke
er motivert for å utføre jobben, er det svært vanskelig å
overbevise arbeidsgiver om at du er en aktuell kandidat.

Gjør research

Det er lettere å skrive en overbevisende jobbsøknad når
du kan vise hvordan din kompetanse passer inn i virksomheten du ønsker å jobbe i:
• Sett deg inn i hva som er virksomhetens arbeidsområder, hvilke kunder og samarbeidspartnere de har,
og hvordan den er organisert og finansiert.
•

Bruk nettverket ditt, besøk arbeidsgiverens nettsider
og les virksomhetens årsmeldinger.

•

I din CV og jobbsøknad må du både få fram hvilke
egenskaper, erfaringer og kompetanse du har som
gjør det sannsynlig at du kan utføre arbeidsoppgavene i stillingen, og at du er en person som passer
godt inn i virksomheten.

•

Ta vare på informasjonen du finner, og dine eksempler og argumenter for at du er den rette kandidaten.
Dette trenger du senere, når du skal forberede deg til
et jobbintervju eller din første dag på jobben.
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Slik skreddersyr du din CV
En god CV er en kortfattet, oversiktlig og direkte beskrivelse av hva du har gjort og hva du kan som er relevant
for den jobben du søker. Din CV er derfor et dokument
som må tilpasses til hver enkelt av stillingene du søker.

Hva bør fremgå av din CV?
•

CV-en bør være på maks to sider og den skal være
oversiktlig og lettlest.

•

Som overskrift til din CV er det lurt å bruke navnet
ditt. Da er det lettere for arbeidsgiver å finne igjen
akkurat din søknad i bunken.

•

Som et minimum bør CV-en inneholde personalia,
kontaktinformasjon, utdanning, erfaring, språk- og
IT-kunnskaper.

•

Du kan også vurdere å ta med referanser, nøkkelkvalifikasjoner, sivilstand og bilde av deg selv. Et
bilde gjør det lettere for arbeidsgiver å huske din CV,
så pass på å bruke det bildet av deg du ønsker at
skal bli husket.

•

Oversikten skal være i omvendt kronologisk rekkefølge, det betyr sortert ut fra hva som er dine
seneste erfaringer.

•

Er du nyutdannet bør du liste opp utdanningen din
først. Hvis det derimot er din yrkeserfaring som er
mest relevant prioriterer du å vise fram den øverst
på CV-en.

•

Tenk på hva som er mest relevant for arbeidsgiver
å vite om deg. Utdyp de ulike punktene med viktige
stikkord som beskriver din kompetanse. Bruk gjerne
ord og begreper som også står i stillingsannonsen.

•

Husk å få med tjenestested, rang og stikkordsmessig
beskrivelse av oppgavene dine om du har avtjent
militær verneplikt eller siviltjeneste.

•

Angi hvilke språk du behersker og nivå både skriftlig
og muntlig. Bruk gjerne graderinger som grunnleggende/god/ meget god/flytende, eller forstår/
behersker/ morsmål. De fleste jobber utlyst i Norge
krever at man behersker norsk, så ikke glem å få
med norskferdighetene dine.
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Har du lite arbeidserfaring?

Arbeidserfaring kan være mer enn formelle jobber, og det
er mye du kan skrive på CV-en selv om du ikke har hatt
en jobb før eller du har vært ute av arbeidsmarkedet en
stund. Tenk bredt når du setter opp ulike ting som kan
være relevant for jobben du søker. Kanskje du har vært
aktiv i frivillige organisasjoner, hatt omsorgsoppgaver, er
dyktig på data eller praktiske oppgaver, har hatt praksis
eller utplasseringer, eller vært med på å arrangere noe?
Vær gjerne konkret.
Når du beskriver dine datakunnskaper, kan du for eksempel
utdype om du kan spesielle programmer eller om du har
tatt spesielle kurs eller sertifiseringer. Du kan også velge
om du vil skrive kort om dine fritidsinteresser. Interessene
kan signalisere kompetanse som arbeidsgiver ser etter,
som for eksempel lagånd, selvstendighet, ambisjoner
eller forskjellige praktiske ferdigheter.

Har du hull i CV-en?

Du trenger ikke utbrodere, men vær ærlig og forklar kort
årsaken til eventuelle opphold som du tror arbeidsgiveren
vil reagere på. Tenk på å holde et positivt språk. Ordet
arbeidssøker er for eksempel mer positivt ladet enn
arbeidsledig, fordi det signaliserer at du har vært aktiv,
selv om du ikke har hatt jobb. Permisjoner og lengre
sykefravær trenger ikke være negativt. Kanskje kan du
til og med vise arbeidsgiver at du har lært noe som kan
være nyttig i en ny jobb mens du var utenfor arbeidslivet.
Ved å legge vekt på det du kan og har lært, er det det
enklere å bruke et engasjerende språk og gi arbeidsgiveren
lyst til å møte akkurat deg.

Hvem bør stå som referanse og
hvordan?
Dine referanser skal kunne forklare hvordan du har
fungert i jobber du har hatt før. Slik får en ny arbeidsgiver
et klarere bilde av hvordan du sannsynligvis vil fungere i
den jobben du har søkt på. I tillegg til å si noe om hvor
dyktig du er til å omsette kunnskapen din i praksis, vil
referansene også kunne bekrefte om innholdet som er
oppgitt i søknad, CV, attester og vitnemål gir et riktig
bilde av din kompetanse.
• Ta kontakt med dine referanser før du søker og
oppgi kun personer du har gjort avtale med.
•

Oppgi 2-3 referanser som du vet kan styrke din
sjanse for å få den spesifikke jobben

•

Få med navn, tittel, arbeidssted, e-postadresse og
telefonnummer, og hvilken relasjon de har til deg i
CV-en.

•

Orienter dine referanser underveis i søkeprosessen,
gi dem beskjed om når det er sannsynlig at de kan bli
kontaktet av arbeidsgiver, hva slags jobb du har søkt
på og hva slags kompetanse arbeidsgiver er ute etter.

For deg som har få referanser
Det mest vanlige er at din forrige arbeidsgiver står
som referanse. Har du imidlertid ikke arbeidserfaring, kan du for eksempel be en lærer, trener, leder
i frivillig organisasjon du har vært aktiv i, eller en
annen som kjenner kompetansen din om å være
referanse. Unngå å be foreldre eller venner om å
være referanser dersom du har andre alternativer.
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Eksempel CV

Thea Tømrer

Personalia
Adresse:
Tlf:
E-post:
Født:
Sivilstand:

Heia 3, 1234 Tømmervik
45693287
Thea.tomrer@online.no
03.08.1988
Ugift

Utdanning
08.12 – 06.15

08.04-06.08

Fagretning Bygg, Anlegg og KEM, Fordypning Bygg,

Fagskolen
Rogaland,
Stavanger Offshore
Tekniske fagskole

Fagbrev i tømrerfaget. Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg2
Byggteknikk, 2 år som lærling.

Bryne vg. skole,
Bryne

(gjennomført som deltidsstudium)
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, byggfysikk, bygningsproduksjon,
betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Beregne, planlegge og koordinere
produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg, ombygging og
vedlikehold av bygninger og anlegg, tekniske installasjoner, kvalitet
og sikkerhet, materialkunnskap. Deltok i alle arbeidsoppgaver på
byggeplass, i henhold til målkravene i læreplan for lærlinger i byggfag.

Relevant erfaring
Teamleder skadesanering

ISS skadeservice
AS,

07.12-03.17

Tømrer

Bryne
snekkerservice as,
Bryne

08.08-06.12

Tømrer

Byggmester Tore
Sørlie, Bryne

08.06-06.08

Lærling

Byggmester Tore
Sørlie, Bryne

04.17-d.d
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Leder for saneringsteam - skadebegrensning og skadeoppretting etter
brann, vann- eller naturskade på bygninger og eiendommer.

Konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger, forvaltning,
vedlikehold og drift av bygg. Koordinering av produksjon i
byggeprosjekt.

Konstruksjonsarbeid i bygninger, produsere og montere elementer og
moduler, varmeisolering, sette opp skillevegger, sette inn vinduer,
dører, montere kjøkken og eventuelt annet inventar.

Konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger, produksjon og
montering av elementer og moduler, varmeisolering, oppsetting av
skillevegger, innsetting av vinduer og dører, montering av kjøkken
og annet inventar.

Foto: DJTaylor/Shutterstock.com

Kurs
01.17

Autocad Grunnkurs

Cad Consult as

03.15

Våtromssertifikat – grunnmodul og fagmodul A

SMB Utvikling as

01.09

Sikkerhetskurs – Boltepistol og spikerpistol

UCO

10.08

Stillaskurs

TAG Byggkompetanse

Annen erfaring
05.06-08.06

Hjelpearbeider

Veidekke,
Stavanger

06.04-08.05

Avisbud

Stavanger
distribusjon as,
Bryne

Ferievikar, veidirigering, asfaltlegging
Ferievikar

Tillitsverv og frivillig arbeid
2016 – d.d.

Brannverninstruktør

Flyktningtjenesten
i Tømmervik

2015-2017

Tillitsvalgt Tømrer og Snekkernes fagforening

Bryne
Snekkerservice

Frivillig

Røde kors
hjelpekorps

2006 - d.d.

Brannvernkurs og boveiledning til nybosatte flyktninger

Deltakelse møter i fagforbundet, aktiv i lønnsforhandlinger
samt ved nyansettelser.

Rednings- og leteaksjoner, vakt på fjellet i påske og vinterferie.

Sertifikat
Førerkort klasse A, BE, D1E, S, T
Truckførerbevis inntil 10 tonn

2008 – Disponerer egen bil
2010

IT-ferdigheter
Har generelt gode IT-ferdigheter, mestrer Autocad og annen CAD-programvare, MS-office
programmer.
Språkferdigheter
Norsk
Skriftlig: meget godt
Engelsk Skriftlig: godt

Muntlig: flytende
Muntlig: meget godt
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Jobbsøknaden
Slik søker du på en utlyst stilling

Jobbsøknaden skal være et direkte svar på stillingsannonsen, hvor du skal overbevise arbeidsgiver om at
din motivasjon og kompetanse er den som trengs til å
løse oppgavene i stillingen. Målet er å komme til intervju,
og søknaden er et av de viktigste verktøyene i jobbsøkerprosessen.

Skreddersy søknaden
Søknaden må tilpasses jobben du søker. Unngå masseproduksjon, og hold fokus på den konkrete kunnskapen
og kompetansen du har som er relevant for jobben.
Konkrete, nøkterne beskrivelser og relevante eksempler
øker sannsynligheten for at arbeidsgiver får et klart bilde
av din kompetanse.

Utforming av jobbsøknaden
Både CV og jobbsøknad er egne tekstsjangere. Du kan
gjerne være kreativ med innholdet, men formen bør være
slik arbeidsgivere er vant til å lese dem. Der din CV er en
oversikt over hva du har gjort i fortiden, er din søknad en
fortelling om hvordan du ønsker å bruke det du har lært i
fremtiden. Det aller viktigste i søknaden er å få frem din

16

motivasjon for å bruke det du kan i akkurat den jobben du
søker på. Det er lettere å skrive en målrettet søknad når
du har gjort grundig research. Skriv strukturert, lettlest
og oversiktlig.
De fleste arbeidsgivere bruker digitale søknadsskjemaer.
Dette gjør det lettere å sammenligne kompetansen til
søkerne. Bruk tid på å utforme en god tekst som du kan
legge inn i skjemaet. Vær ryddig og pass på at du fyller
inn riktig informasjon i riktig felt. Da forenkler du jobben
for den som skal vurdere søknaden, og det gir et ekstra
positivt inntrykk. Vurder om du tror arbeidsgiver har fått
nok informasjon om deg til å danne seg et godt bilde av
din motivasjon og kompetanse.
Disposisjonen på neste side kan brukes som en hjelp til å
få frem informasjon som arbeidsgiver har nytte av. Husk
at søknader bør skrives i jeg-form.
Hvis arbeidsgiver ikke benytter elektronisk søknad, men
ber om søknad i e-post eller brev, kan du bruke den samme
teksten i en brevmal. I e-post bør du legge ved CV og søknad som PDF-filer.

Disposisjon for jobbsøknaden:

Avslutning

Overskrift/Innledning

Avslutt på en måte som gjør at arbeidsgiver husker deg.
• Hva er den viktigste grunnen til at du er den perfekte
kandidaten?

•

Skriv tittelen på stillingen i overskriften, for eksempel
”Søknad på stilling som…”

•

Hvordan har du fått vite at arbeidsgiver har en ledig
stilling, eller kan ha bruk for din kompetanse?

•
•

Har du snakket med noen i bedriften om jobben?
Forklar med egne ord hva du har forstått at arbeidsgiver har behov for.

Første avsnitt
•
•
•

Hvorfor ønsker du akkurat denne jobben?
Hva motiverer deg til å søke?
Få fram at du har satt deg godt inn i hva jobben
innebærer.

Andre avsnitt
Ta utgangspunkt i det arbeidsgiver skriver om oppgaver
og ansvar som ligger til stillingen.
• Hvordan mener du at kompetansen din er relevant?
• Hva har du drevet med tidligere som har overføringsverdi for stillingen? Gi konkrete eksempler.
•

Mange jobber kan ha oppgaver som ligner
hverandre og krever samme kompetanse, selv om
de er i forskjellige bransjer og er organisert ulikt. Gi
informasjonen om deg selv som du vet at arbeidsgiver har behov for.

•

Gi informasjon som er relevant – for eksempel når
du kan begynne.

Slik skriver du en målrettet åpen
søknad
En åpen søknad betyr at du søker jobb hos en arbeidsgiver som sannsynligvis trenger noen med din kompetanse, selv om de ikke har lyst ut noen stilling.
Hvis du skal få respons på søknaden din, må du fremstå
som en så interessant kandidat at arbeidsgiver ikke kan
la muligheten gå fra seg. Siden du ikke har noen stillingsannonse å ta utgangspunkt i, er du nødt til å gjøre grundig
research for å kunne skrive en tydelig og målrettet søknad. Du må selv finne hvilke arbeidsgivere som trenger
kompetansen din, og riktig person hos arbeidsgiver å
sende søknaden til. Du må også argumentere overbevisende for at du har kompetanse arbeidsgiveren trenger.
Når du har definert tydelig hvor du vil sende din åpne
søknad, kan disposisjonen over også være en god rettesnor eller sjekkliste.
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Tips til deg med lite jobberfaring:
Selv om du har lite jobberfaring, kan du likevel være verdt
å satse på. Beskriv hva du ønsker å oppnå i jobben, hvorfor
du er spesielt motivert for å jobbe på denne arbeidsplassen, og hvilken kompetanse du har utenom arbeidslivet som gjør at du kan tilføre arbeidsplassen noe de ikke
har fra før.
Husk at kompetanse ikke bare brukes i konkurranse med
andre, men også som bakteppe for å beskrive og eksemplifisere hvem du er som person.

Sjekkliste for jobbsøknad:
;; Har du lest stillingsutlysningen godt?
;; Har du gjort god research?
;; Har du tilpasset din CV slik at informasjonen
er relevant for stillingen?
;; Er søknaden målrettet mot jobben du søker?
;; Har du beskrevet din motivasjon, og
konkretisert dette med eksempler?
;; Viser den at du har forstått hva slags jobb det
er snakk om?

Tips:
 Unngå å kaste bort plass på informasjon som
er i CV-en.

;; Har du argumentert for at du er rett kandidat
for jobben?

 Send alltid inn søknaden før fristen.

;; Har du sørget for at arbeidsgiver husker deg?

 Begynn å skrive tidlig, legg gjerne fra deg søknaden noen dager, og les gjennom den igjen.
Da er det lettere å se skrivefeil og lignende.

;; Har du gitt riktig informasjon?

 Få noen som kjenner deg til å lese gjennom
søknaden for å se etter skrivefeil, om den er
tydelig og lettlest og få tips om det er andre
ting du bør ha med.

;; Henger innholdet sammen med det arbeidsgiver etterspør?

 Legg kun ved relevante attester og vitnemål
dersom arbeidsgiver ber om det i utlysningsteksten.
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;; Går det konkret frem at du har kompetanse til
å løse oppgavene i stillingen?

;; Står det hvem søknaden er fra?
;; Har du overholdt søknadsfristen?

;; Har du fått noen andre til å se gjennom og
dobbeltsjekket for skrivefeil?
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Ringe arbeidsgiver?
Mange lurer på om de bør ringe arbeidsgiver før de søker,
eller følge opp ved å ringe arbeidsgiver etter at søknadsfristen har gått ut. Det er ikke noe fasitsvar på om du bør
ringe, men det kan være en fin mulighet til å få relevant
informasjon og skille deg ut fra de andre i søkerbunken.

Det er lurt å ha tenkt igjennom en del ting
på forhånd før du tar kontakt:
Forberedelse:
• Ring den som er oppgitt som kontaktperson i stillingsannonsen først.
•

Sørg for at du har relevante spørsmål som ikke er
besvart i stillingsannonsen.

•
•
•

Hva vet du fra før?
Hva mer trenger du å vite?
Spør om den du ringer har tid til en prat, eventuelt
når det passer.

•
•

Før kl. 9 og etter kl. 15 er ofte gode tidspunkt.
Vær forberedt på å få spørsmål om deg og din kompetanse, om motivasjonen din for å søke og hva du kan
tilby arbeidsgiver.

•

Blir du ikke spurt, så benytt anledningen til å si noe
om din motivasjon for å søke jobben hvis muligheten
byr seg.
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Telefonsamtalen:
•
•

Vis en positiv innstilling, nysgjerrighet og interesse.
Unngå spørsmål som stillingsannonsen eller nettsidene gir svar på.

Her er noen eksempler på spørsmål, men ikke alle passer
til alle typer jobber eller arbeidsgivere. Her må du vurdere
og tilpasse hva som er naturlig å spørre den enkelte
arbeidsgiver om.
•

Ofte skriver arbeidsgiver noe om hva slags ønsker
og krav de har til kompetanse. Knyttet til det kan du
spørre om de kan utdype mer hva slags person de
ser for seg.

•
•
•

Hvorfor har de et rekrutteringsbehov?
Hva vil bli lagt mest vekt på i rekrutteringsprosessen?
Be dem utdype hva arbeidsoppgavene innebærer,
dersom de har beskrevet det på et mer overordnet
nivå.

•
•
•
•
•
•

Hva slags ansvar ligger til stillingen?
Hva slags opplæring blir gitt?
Hvem vil du samarbeide med?
Hva er de faglige utfordringene i jobben?
Hva er fokus hos arbeidsgiver for tiden?
Hvordan vil ansettelsesprosessen foregå?

JOBBLOGG

Jobblogg
I en jobbsøkerprosess søker du gjerne på flere ulike stillinger og hos forskjellige

arbeidsgivere, og det kan ofte ta litt tid før du hører noe fra dem. Det kan derfor være lurt å

I en jobbsøkerprosess
søkersom
du gjerne
på flere
ulike
er det
lettere å holde
oversikten
og slags
være godt
forberedt
lage seg en jobblogg
du holder
oppdatert
med
stillingene
du har
søkt, hva
kontakt
stillinger
og
hos
forskjellige
arbeidsgivere,
og
det
kan
ofte
når
arbeidsgiver
kontakter
deg
eller
du
skal
inn
du har hatt med de ulike arbeidsgiverne og andre nyttige opplysninger. Da er det lettere å på jobbta littholde
tid før oversikten
du hører noeog
fravære
dem. godt
Det kan
derfor være
intervju. Her
ser du et eksempel
jobblogg
forberedt
når arbeidsgiver
kontakter
deg eller på
duhvordan
skal innenpå
lurt åjobbintervju.
lage seg en jobblogg
som
du
holder
oppdatert
med
kan
se
ut.
Her ser du et eksempel på hvordan en jobblogg kan se ut.
stillingene du har søkt, hva slags kontakt du har hatt med
Du finner denne malen på vår nettside karrierehedmark.no.
de ulike arbeidsgiverne og andre nyttige opplysninger. Da
Du finner denne malen på vår nettside karrierehedmark.no

Eksempel
på jobblogg
Eksempel
på jobblogg
OM STILLINGEN
Stilling
Personalkonsulent

Arbeidsgiver
Statistisk Sentralbyrå

MIN OPPFØLGING
Kontakt med arbeidsgiver
Søknad sendt

Dato
05.04.19

Ringte kontaktperson
Innkalt til jobbintervju
Ringte for å følge opp

09.04.19
12.04.19
17.04.19

OM STILLINGEN
Stilling

Arbeidsgiver

MIN OPPFØLGING
Kontakt med arbeidsgiver

OM STILLINGEN
Stilling

Dato

Arbeidsgiver

MIN OPPFØLGING
Kontakt med arbeidsgiver

Dato

Utlyst
Nav.no og ssb.no
01.03.2019

Søknadsfrist
07.04.19

Søknadsform
Elektronisk

Tilleggsopplysninger
Søknad og CV sendt inn elektronisk, min kopi og stillingsannonsen ligger i
mappen dokumenter/søknader/ssb på PCen
Kontaktperson; Petra Pettersen, mobil 90010020, e-post pp@ssb.no
Husk les over stillingsannonsen, årsmeldingen og egen søknad/CV
De har tre aktuelle kandidater, innstillingen skal være klar om en uke

Utlyst

Søknadsfrist

Søknadsform

Søknadsfrist

Søknadsform

Tilleggsopplysninger

Utlyst

Tilleggsopplysninger
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Foto: OPOLJA/Shutterstock.com

Jobbintervjuet
Når du blir invitert til et jobbintervju betyr det at du er
kvalifisert for stillingen, og at arbeidsgiver oppfatter deg
som en interessant kandidat.
Et jobbintervju er en samtale hvor arbeidsgiver og du kan
bli bedre kjent. Derfor deltar ofte flere personer fra bedriften
i intervjuet. Nå har du muligheten til å vise at den du er
og det du kan, gjør deg til den beste kandidaten. At du
er godt forberedt, gjør deg mer troverdig. Noen bedrifter
gjennomfører også flere intervjurunder, fellesintervjuer
med flere, bruker gruppeoppgaver eller ber deg løse relevante caseoppgaver for å kunne få et bedre inntrykk av
samarbeidsevnen og kompetansen din.

Forbered deg til intervjuet
Les over stillingsutlysningen, din skreddersydde CV
og søknad. Innhent gjerne ytterligere informasjon om
arbeidsgiver, fra for eksempel nettsidene eller årsmeldingen deres. Bruk gjerne nettverket ditt når du skal
forberede deg, og få informasjon fra innsiden av bedriften.
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Planlegg hvordan du skal presentere deg selv
Hvorfor søkte du stillingen og hva kan du bidra med?
Forbered deg på å presentere deg kort, og få frem din
viktigste relevante kompetanse. Arbeidsgiver ser etter
entusiasme og engasjement hos kandidatene de vurderer.
Henvend deg til alle i rommet med blikk-kontakt, et fast
håndtrykk, et godt smil, og positivitet. Svar kort og greit.
Vær ærlig, men ikke snakk deg selv ned.

Bruk eksempler i svarene dine
Det er bra å svare konkret i intervjuet med eksempler på din
kompetanse, arbeidsmetoder, ferdigheter og holdninger
som vil være nyttige i denne jobben. Disse eksemplene
kan du hente fra både studier, jobber, fritidsaktiviteter og
organisasjonsengasjement.

Ha med attester og vitnemål
Attester og vitnemål skal som oftest lastes opp i det
elektroniske søknadsskjemaet. Ta med originalene til
intervju så du kan bevise at dokumentene er ekte.

Jobbintervjuet – trinn for trinn
1
Førsteinntrykk
Prøv å gi et godt førsteinntrykk. Møt opp tidsnok,
tenk på hvordan du kler deg og husk god hygiene.
Hils gjerne på alle som er til stede med et fast
blikk og godt håndtrykk.

5
Jobbintervjuet er en dialog
Muligheten til å stille spørsmål kan gi deg viktig
informasjon for å vurdere om dette er jobben for
deg. Skriv gjerne ned ting på forhånd som du vil
ha svar på, men ikke spør om ting som kommer
tydelig frem i stillingsutlysningen.

2
Lytt til arbeidsgiver
Arbeidsgiver forteller først litt om stillingen og
arbeidsplassen. Lytt godt og ta gjerne notater.
Informasjonen kan du bruke senere i intervjuet.

3
Fortell relevant om deg selv
Trekk fram det som er relevant for jobben når
du blir bedt om å si litt om deg selv. Det er lurt å
begynne med å fortelle om motivasjonen din for
jobben. Et intervju gir deg anledning til å utdype
søknaden og fokusere på det du mener er relevant.
Vis engasjement når du forklarer sammenhengene mellom interessene og valgene dine.

6
Flere intervjurunder eller oppgaver
Noen ganger vil arbeidsgiver ha nye samtaler
med deg etter det første intervjuet. Første
runde fokuserer ofte på om du passer inn i
virksomheten. I andre runde er fokuset på
hvordan dine jobbspesifikke ferdigheter passer
inn. Noen ganger velger arbeidsgiver å utfordre
kandidatene til å løse oppgaver alene eller
sammen med andre, for å bedre kunne vurdere
deres kompetanse eller se hvordan de
samarbeider i praksis.

7
Nervøsitet

4
Bruk konkrete eksempler
Vær deg selv, svar på det du blir spurt om, og
relater så mye som mulig til jobben.
Konsentrer deg om å følge med når arbeidsgiver
stiller spørsmål. Bruk gode konkrete eksempler
fra erfaringen din for å illustrere hva du mener.
Ikke snakk ned tidligere arbeidsgivere eller
utlever andres personopplysninger.

Det er helt normalt å være nervøs før et
jobbintervju, og dette er arbeidsgiver vant til.
Hvis du vet at du blir veldig nervøs,
kan det lønne seg å tenke gjennom hva du
kan gjøre for å forsøke å roe deg selv. Å være
godt forberedt kan hjelpe, for eksempel noen
stikkord dersom du er redd for å glemme noe.
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Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg
bevisst på din kompetanse og dine muligheter.
Fokus for samtalen kan være:
• Din kompetanse og interesser
• Karrieremål eller jobbønsker
• Valg av utdanning eller opplæring
• Hjelp med CV, søknad og jobbintervjutrening
Ønsker du karriereveiledning kan du bestille time hos oss
på nettsiden vår karrierehedmark.no
Vi kan veilede deg personlig, på telefon og på Skype.

Kontaktinformasjon
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08:00–15:30

Kontakt oss:
Telefon: 62 54 40 40
Epost: veiledning@karrierehedmark.no
Bestill time: karrierehedmark.no

Besøk oss:
Torggata 72, 4. plan, 2317 Hamar
Inngang fra Torggata og én trapp opp.
Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Design: Lars Erik Dokken/Hedmark Fylkeskommune. Trykk: Flisa Trykkeri. Takk til karrieresentrene på UiO og OsloMet for inspirasjon.

Karrieresenter Hedmark er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning
knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i Hedmark kan benytte våre
tilbud. Vi vil gjerne være en sparringspartner for deg.

